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[sherry] 
 
Veľa priestoru pre individualitu. 
 

Možnosť výberu  podrúčiek, prešitia  a nôh 
 

v rôznom prevedení. [sherry] je flexibilná 
a prispôsobí sa s radosťou svojmu majiteľovi. 
 
Jedná sa o jedinečný kúsok, ktorý nešetrí  

na komforte.  

Design: Anke Reuter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

spring core  comforts  grid  headrest  armparts  armpart  seat height  metal colour  casual  contrasting thread  tuck  
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Cover: V34/21 silver, SB armpart  
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sherry 24600 
 

Sofas Elements without armparts Ottomen & accessories  
 
 

 
N70 N80 N90 N70K N80K G80 G140 Z 
sofa large sofa large sofa sofa without armpart large sofa without armpart ottoman extra large ottoman base 

174/114/81/42 194/114/81/42 214/114/81/42 142/114/81/42 162/114/81/42 82/62/42/42 142/62/42/42   
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. =  
KV2 (surcharge) 
  

Elements with armpart right Elements with armpart left Pillows  
 
 

 
N70R N80R N90R N70L N80L N90L UN70. UN80. UN90. 
sofa with armpart large sofa with armpart large sofa with armpart sofa with armpart large sofa with armpart large sofa with armpart lumbar pillow for 70 cm lumbar pillow for 80 cm lumbar pillow for 90 cm 
      seat seat seat 

158/114/81/42 178/114/81/42 198/114/81/42 158/114/81/42 178/114/81/42 198/114/81/42 62/9/20/0 72/9/20/0 82/9/20/0  
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. 
= KV2 (surcharge) 

 
item no. headrest adj. =  
KV2 (surcharge) 
  

End elements right End elements left  
 
 

 
K80R EG70R K80L EG70L 
one arm chaise corner sofa with ottoman one arm chaise corner sofa with ottoman 

102/192/81/42 114/230/81/42 102/192/81/42 114/230/81/42 
item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = item no. headrest adj. = 
KV1 (surcharge) KV3 (surcharge) KV1 (surcharge) KV3 (surcharge)  

  

Armpart designs  
 
 
 
 
 
 
 
SAR raf SBR raf  
SAL laf SBL laf  
armp. A armp. B  
no surcharge no surcharge 
 
19/97/58/0 29/99/61/0  

item no. for armpart adj. =  
SV1 (surcharge)  

 
 
 

 
All specified dimensions are approximate in width/depth/height/seat height. We would like to point out that deviations of +/- 2 cm may occur depending on the filling material used and its upholstering.  
Please contact us if you would like more detailed information. We reserve the right to make technical changes. 
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Polohovateľné  
opierky hlavy  
K dispozícii   
sú 
výškovo   
nastaviteľné  
opierky hlavy  
s aretáciou. 
Funkcia za   
príplatok.  
č. = KV1, KV2, KV3. 

 
 
 
 
 
Informácie k objednávke 

 
 
 

 
Rôzne a 

nastavitelné 

podrúčky 
 
Tento model 

je 

k dispozícii 

s rôznymi 

podrúčkami. 

Viď informácie k objednávke. 
Podrúčka SB je postupne 
nastaviteľná  s aretáciou za 
príplatok. 

 
 

sherry 24600   
Vzhľad  Kovové farby nôh Dva komforty 
Výber z dvoch rôznych prešití Niektoré nohy sú k dispozícii Tento model je k dispozícii 
- dvojitý šev alebo  
šev s lemom. Prosím uveďte v 
objednávke. Dekoratívne prešitie 

v kovových farbách 
v prevedení strieborná, bronzová,  
anthracit alebo čierna. v rôznych komfortoch sedu. 

môže vypadať Prosím, uvádzajte v objednávke. Komfort basic je pre pevné 
stabilné sedenie, komfort soft  

inak v látke a inak v koži. 
Výber z dvoch rôznych prešití 

 je moderné, trendy a mäkké 
sedenie. 

  Prosím, uvádzajte v objednávke. 

   
   

   
   

   

     
Kontrola objednávky 

  
Komfort sedu:  
Komfort sedu basic je pre pevné sedenie a komfort 
sedu soft pre moderné, trendy mäkké sedenie 
s ležérnym vzhľadom. Prosím, uveďte pri objednávke.  
Podrúčky:  
Mimo podlahu, s nohou  
SA – kubická, šírka ca. 19 cm (vrátane soklu) SB - 
ohnutá, bez funkcie, šírka ca. 29 cm - presah + ca. 10 
cm, SB je k dispozícii aj s polohovaním (šírka podrúčky, 
keď je hore: ca. 20 cm; šírka podrúčky, keď je dole: ca. 
32 cm)  
Šírka vrchnej časti podrúčky SA: ca. 16 cm  
Upozornenie:  
Pri vybranej optike ozdobný šev bude mať 
podrúčka SA šev jednoduchý.  
Polohovateľné podrúčky  
Pri polohovaní podrúčiek s aretáciou je zaručené maximálne 
zaťaženie do 25 kg. Podrúčky nie sú určené ako miesto 
na sedenie.  
Čalúnenie chrbta:  
Všetky diely majú chrbát očalúnený originálnym 
poťahom.  
Nákres:  
Prosím, pošlite nám nákres, k dispozícii je mnoho rôznych 
variant. Napájacie diely sú v katalógu označené červenou  
u koncových elementov.  
Soklová noha Z:  
Pokiaľ sú elementy a pohovky bez alebo s podrúčkou 
pripojené priamo k elementom s alebo bez podrúčky, 
doporučujeme nohu Z. Soklová noha Z  musí byť 
objednaná zvlášť.  Viď cenník.  
Napájacie strany: 

 
Za príplatok môžu byť napájacie strany očalúnené 
originálnym poťahom miesto technickej látky.  
Vzhľad švov:  
Ozdobné, jednoduché rovné alebo dvojité švy sa 
môžu líšiť v prevedení látka-koža. Výrobca si 
vyhradzuje právo na zmenu prevedenia, švy môžu 
byť nahradené jednoduchým.  
Kontrastní šití:  
Tento model je k dispozícii v niekoľkých farbách kože 
s farebným kontrastným šitím bez príplatku.. Farby 
môžete nájsť na hlavnej strane každého vzorku kože vo 
vzorkovníku. Pokiaľ nebude na objednávke uvedené 
číslo kontrastnej nite, bude dodané tón v tóne. 
Doporučenie:  
Odporúčame ako doplnok stôl z našej rady 
40024.  
Ako odkladaciu dosku k taburetu odporúčame 
z nášho programu 10006 dosku z plexiskla  L010 
alebo rohož. 
 Doporučujeme kreslo No. 29600 [mademoiselle] ako 
príležitostný doplnok.  
Všetky rozmery sú približné. Vyhradzujeme si právo na 
zmenu bez predchádzajúceho upozornenia. Rozmery sú 
uvedené v Š/H/V/Výška sedu. Rozmery sa vzťahujú i na 
podrúčku SA. Hĺbka je udaná, keď je polohovateľná 
opierka hlavy položená dozadu. Rozmer obsahuje 
presah soklu u podrúčky v prevedení SA a čalúnenie 
v prevedení s lemom. 
 Rozmer zodpovedá výške nohy ca. 19 cm.  
Hĺbka sedu: ca. 64 cm  
Výška s funkciou: ca. 94 cm 

 
Miery pri rohových variantách:  
Pri tomto modely sa sedák predĺženej pohovky a rohovej pohovky  
s otomanom zdvíha  2 až 3 cm k napájacej strane.  
Preto je vždy nutné pridať k ostatným čistým mieram. Prosím, vezmite to na vedomie. 
Informácie k čalúneniu:  
Pri tomto modely sú na chrbáte použité komorové vankúše plnené  
vysoko kvalitnou zmesou polyesterových vlákien a peny .  
To môže viest k obkresleniu jednotlivých komôr, čo je pre tento 
model charakteristické. 
Špeciálne voľné čalúnenie:  
Čalúnenie tohto modelu bolo zámerne vyrobené voľné  
k dosiahnutiu určitého vizuálneho efektu. Zvlášť voľné čalúnenie 
sa vyznačuje extrémne mäkkým povrchom  
Pri dodaní vykazuje charakteristické zvlnenie, ktoré bolo takto navrhnuté, je žiadúce a  
používaním sa môže zväčšiť.  
Nejedná sa o chybu kvality, ale o špeciálnu vlastnosť tohto modelu. 
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• Zostava a poťah  
• Prevedenie nôh  
• Farba drevených nôh  
• Farba kovových nôh  
• Komfort sedu basic alebo soft 

(informácie k objednávke) 
 
• Dvojitý šev alebo lem  
• Prevedenie podrúčiek  
• Nastaviteľná podrúčka (príplatok)  
• Manuálne polohovanie opierky hlavy 

(príplatok)  
• Taburet/odkladacia doska na 

taburet (informácie k objednávke) 

• Nákres  
• Soklová noha Z  
• Kontrastné šitie  
• Bedrové vankúše 
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Popis 
 
  1.Rám sedu: kovová konštrukcia; chrbát: drevená buková   
     konštrukcia 
 
  2.Výplň sedu: trvale elastické vlnovcové pružiny  
  3.Komfort sedu  basic alebo soft (prosím, uvádzajte pri  

     objednávke): vlnovcové pružiny pod vrstvou ergo-PUR          
     peny s diolenovým krytím. 
  4.Pod chrbtom: pružné popruhy  
  5.Výplň chrbta: zmes s vysokou hustotou   

polyesterových vlákien a peny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Design znázorneného rezu nezodpovedá modelu  

na tejto stránke katalógu.   

 
 

sherry 24600 
 
Čalúnený nábytok vyrobený s vášňou. 

 

Váš model je produktom nemeckého dizajnu a inžinierstva. Rodinná firma W.SCHILLIG má 70-

ročné skúsenosti z oblasti technických zručností, nápadov na tvorbu trendov, atraktívneho dizajnu 

a know-how z Nemecka. Výsledkom je čalúnená kožušina, ktorá zaručuje prvotriedny komfort a 

pozornosť k detailom. Pri výbere materiálov, ktoré používame, prihliadame na udržateľnosť a 

ochranu zdrojov. 

 
 
 

 
     The RAL quality mark for furniture stands for the  
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  certain knowledge that this is a non-hazardous  

 

   
Controlled Quality piece of furniture of reliably high quality and with The highest European accolade 

 

   an attractive design. The Deutsche Gütegemein- for systematic, in-house,  

    Guaranteed Safety 
 

    Healthy Living schaft Möbel makes sure of this with numerous environmental management.  

     

     tests. Inspections also safeguard the testing Improvement of environmental 
 

     system. protection services. 
 

 
 

Nohy  
 
 
 
 
 

 

ca. 19 cm/   
Kovová lyžina, 
rôzne kovové 

Kovová noha, 
rôzne kovové 

Kovová noha, 
rôzne kovové 

Výška sedu   farby farby 
farby - okrem 
strieborná M21 

ca. 42 cm      

   F L9   F J3   F L6 
      

ca. 21 cm/   
Kovová lyžina, 
rôzne kovové Kovová noha, rôzne   Kovová noha,rôzne 

Výška sedu   farby kovové farby.   farby - okrem 

ca. 44 cm       Strieborná M21 
   F M4  F P6   F P5 
 

 

Farby kovu  

 
 

 
Farby kovu:   
Niektoré kovové nohy sú dostupné v rôznych farbách kovu. Prosím,  
uvádzajte v objednávke. Nohy F L6 /F P5 nie sú dostupné vo farbe  
strieborná M21.. Vezmite to, prosím, na vedomie !  
Práškovo lakované:  
Farby M21 strieborná, M56 bronzová, M95 anthracit a M99 čierna sú  
práškovo lakované.  
Odchýlky:  
Štruktúra dreva je u každej dodávky iná a nie je dôvodom k reklamácii   
alebo k výmene. Snažíme sa o čo najväčšiu zhodu so vzorkou.  
Nohy a hĺbka sedu:  
Vzhľadom k rozdielnej výške nôh je model k dispozícii v rozdielnej hĺbke sedu a   
celkovej výške. Typ nohy uvádzajte v objednávke..  
Nohy a ochrana podlahy:  
U veľmi úzkych nôh s malou plochou na konci na zemi  
je zvýšený tlak na podlahu.  Doporučujeme flísový klzák alebo inú  
vhodnú podložku, aby podlaha bola chránená proti poškrabaniu.  
Aj keď len občas presúvate  sedačku, môže byť užitočné mať                 
podlahu pokrytú kobercom.  

 

 
 

 
 
chrom vys.lesk   strieborná bronzová anthracite čierna   
M20 M21 M56 M95 M99  
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sherry – ukážky obývacích izieb 
 

Rohová kombinácia Rohová kombinácia 
N 80L laf - EG 70R raf EG 70L laf-N 70K-K 80R raf 

    
 
 
 
 
 

 
292x230 358x230 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

potah: V34/21 silver, SB područka 
potah: Z83/50 cognac, SA 
područka  

Rohová kombinácia 

N 80L laf - EG 70R raf 
 
 
 
 
 
 

 
292x230  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
potah: W82/64 terracotta, SB područka  
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